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Církve československé husitské – farností Blansko a Vyškov, pro
Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou
Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice

Biblický verš měsíce:
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost
nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí
tvé stezky.“
kniha Přísloví 3. kapitola, verš 5 až 6
Zamyšlení k „dušičkám“
Na začátku listopadu přichází čas lidově nazývaný „dušičkový“, anebo jak bývá
napsáno v kalendáři, „Památka zesnulých“. Docela mne zaujalo již samotné
srovnání těchto dvou názvů: Památka zesnulých a Dušičky. To první najdeme
v každém běžném občanském kalendáři. Přijde mi to nejen poněkud neosobní,
ale také i docela materialistické. Prostě vzpomínáme na ty, kteří už „zesnuli“,
nic víc. Když pak přejde tohle datum, na rok na to zase zapomeneme, a tak dále.
Vedle toho jsou ty „Dušičky“. Stará tradice, možná tak trochu i lidový
folklór, někomu to může zavánět i dávnými pohanskými mýty, takže to
může být i trochu podezřelé. Přesto mi to připadá přijatelnější než „Památka
zesnulých“. Tam je to opravdu až neosobní – život skončil, rozplynul se
v nenávratnu nicoty a nic víc… Zatímco ty „Dušičky“, navzdory tomu, že
zavánějí oním lidovým folklórem, v sobě nesou něco víc – naději a důvěru.
Cítím z toho víru, že smrt tou konečnou, propadem do nenávratna nicoty, není.
Že člověk zkrátka nemůže jen tak z ničeho nic naprosto zmizet se vším všudy.
Na tu samou naději a důvěru klade největší důraz také biblická víra.
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ Takhle
je to psáno v knize Přísloví (3, 5–6). Máme Hospodina poznávat na všech
svých cestách, to znamená v jakémkoli okamžiku svého života, v jakékoli
situaci. Do své budoucnosti nevidíme, i když se leccos snažíme předem
naplánovat a rozvážit, všechno nakonec může být jinak. Ale ať se stane

cokoli, vždycky si lze připomenout známá slova žalmistova: „I když půjdu
roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ Když
při tradičním pohřbu odcházíme z domu smutku, anebo z kostela, říkáme, že
jdeme zesnulého vyprovodit na jeho poslední cestě. Tím vlastně vyjadřujeme,
že i tohle je součástí našich cest. Takže i v tomto případě platí ta slova z knihy
Přísloví, slova o důvěře. I když se loučíme, i když provázíme na té „poslední
(pozemské) cestě“, není to důvod ztrácet důvěru v Hospodina, našeho Boha.
Nový zákon jde v tomto ujištění ještě dál. Apoštol Pavel píše: „Nechceme vás,
bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili
jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,
pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním
k životu.“ (1Te 4, 13 – 14)
V tomto textu sice zmíněné slovo důvěra přímo nezaznělo, ale v podtextu
tím vším prostupuje. Vícekrát jsem již tento text použil při smutečním obřadu.
Může se zdát trochu podivné ve chvíli posledního loučení nabádat přítomné,
aby se nermoutili. Respektive bylo by to podivné, kdyby nezaznělo to další,
co tam Pavel píše: „…abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.“
Těmi, kteří nemají naději, jsou v tomto případě myšleni ti, kteří předpokládají,
že život je omezen pouze na těch pár desetiletí, která jsou nám zde vymezena,
a pak už nic. Pak je docela přirozené, že při pomyšlení na smrt, při setkání se
smrtí, například při úmrtí někoho blízkého, necítí nic jiného než smutek, ne-li
beznaděj. Jsou totiž bez-naděje. Riziko upadnout do takových myšlenek se
asi nevyhne nikomu, ale právě kvůli tomu Pavel ta svá slova píše. Věříme-li –
víra v křesťanském slova smyslu znamená především tu tolik zdůrazňovanou
důvěru. Víra v křesťanském, biblickém slova smyslu je o vztahu, to znamená,
že věřícím není automaticky člověk, který konstatuje „já věřím, že Bůh je“;
spíše než „věřím v Boha“ bychom měli říci „věřím Bohu“, je to opravdu
o důvěře. A taková důvěra pak umožňuje Pavlovi konstatovat naprostou jistotu:
„…víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním
k životu.“ Nepokračuje znovu slovem „věříme“, ale už přímo říká „víme“
– pro nás se to už stalo jistotou, skrze naši víru, která se projevuje důvěrou.
Věřit, důvěřovat celou svou duší, celým svým srdcem, celou svou myslí
tomu, co se stalo skutečností v Ježíši Kristu – v tom je celý náš další život.
Život, který se dokáže vznést nad pouhé zdejší časné pobývání a překonat tak
i hranici, která je pro mnohé hranicí definitivní – hranici mezi životem a smrtí.
Miroslav Kubíček, farář na Starém Brně

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 25.– 27. NEDĚLE PO
SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH A 1. NEDĚLE ADVENTNÍ.
1. 11. Mučedníků a svědků Páně
– Všech svatých

2. 11. Památka zesnulých – Dušičky

20. 11. Ježíše Krista Krále, poslední
neděle liturgického roku.

27. 11. První neděle adventní

SVÁTKY V MĚSÍCI LISTOPADU 2016
Slavnost Všech věrný svědků a mučedníků Páně (1. 11.)
Vzpomínka na věrné zemřelé (2. 11.)
Naše křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry
ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Věříme, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také všichni ve víře
věrní zemřelí, po své smrti na zemi, žijí navěky v plném společenství s Bohem
na věčnosti. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným základem naší víry už
od jejích počátků.
Slavnost Všech věrných svědků a mučedníků Páně vychází z historické
události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech
olympských bohů) Marii, matce Páně a všem mučedníkům 13. května 609.
Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků
již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal
slavit svátek Všech svědků víry (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum
se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku
Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde
o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu
svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří
jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“.
Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání
a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj,
svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko
nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno
Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1. Korintským 2,9)

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je poděkováním
za zesnulé, kteří jsou již u Pána v nebeském domově. Po stanovení slavnosti
Všech svědků a mučedníků Páně na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce
998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století
se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě.
V tyto dny častěji navštěvujeme hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobíme
je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a v modlitbě děkujeme
za mrtvé. V minulosti se v některých vesnicích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní,
žebráci u kostela a chudí lidé.
Slavnost Ježíše Krista Krále (20. 11.)
je dnem, liturgického kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli
v liturgickém mezidobí. Po ní následuje Advent (první neděle adventní). Jedná
se o svátek poměrně nový. Postupně je zaváděný od roku 1925. Královský titul
připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích Nového zákona, kde je
takto Ježíš na více místech představovaný, jako dlouho očekávaný král Židů
(mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) je označení „král“ vyjádřením
vlády, kterou jako věřící křesťané přiznáváme Ježíši Kristu nad svým životem.
První neděle adventní (27. 11.)
Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod. Vyznačuje se dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého
příchodu na konci věků. Ovšem co to prakticky znamená pro spoustu lidí
dnes? Nákupy dárků, vyzdobené a osvětlené ulice, stromy na náměstích…
Trochu upadá pravý význam doby, která je přípravou na druhý nejdůležitější
svátek v roce. Lidé by se aspoň v tuto dobu měli zastavit a nežít ve skepticismu
a lhostejnosti našeho současného světa. Jak jsme na tom my? Jdeme s davem
lidí dneška nebo advent prožijeme letos jinak? Duchovně.
Počátky adventu sahají do 7. století, kdy se v západní církvi slaví určitý počet
(4 až 6) adventních nedělí. Řehoř Veliký stanovil jejich počet na čtyři. Advent
trvá čtyři týdny, začíná 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem
a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera
a končí tedy dnem Narození Páně (25. 12.). Adventní doba je dobou postní
a kající. Půst křesťané, v dřívějších dobách, zachovávali mezi 11. listopadem
a 6. lednem, na který původně připadala oslava narození Ježíše Krista. I to se
podle mého názoru za dlouhá staletí změnilo. Dobré hospodyně se dnes předhá-

nějí v tom, která z nich bude mít napečeno více druhů cukroví, která je má lépe
ozdobené… V lednu se pak výrazně zvedají zisky nejrůznějších fitness center,
kde až mnohým dojde, že bylo asi lepší variantou se aspoň částečně postit.
Kromě půstu a radostného očekávání příchodu Krista byl advent i obdobím,
kdy ožívaly různé magické rituály. Například na svátek apoštola Ondřeje, dívky
vyhazovaly svinuté šátky z necek, aby zjistily, která z nich se nejdříve vdá.
Té, které šátek vyletěl nejdřív nebo nejvýš, měla první skončit pod čepcem.
Obdobné předvídání budoucnosti se váže i ke svátku Barbory, kdy dívky uřízly
větvičku třešně. Ta když rozkvetla na Štědrý den, tak to bylo znamení, že se
dívka vdá.
Jedním z nejdůležitějších symbolů, který by nikde v této době neměl chybět je adventní věnec se čtyřmi svícemi. Každou neděli se na věnci postupně
zapalují svíčky, které se pak poslední neděli a o vánočních svátcích rozsvítí
najednou. Zdobí kostely, velká veřejná prostranství a rodinné stoly. Tradice
pochází z 19. století z německých zemí. První počátky slavení adventu se
objevily v jižní Galii a ve Španělsku již koncem čtvrtého století. Od 12. až
13. století se stal začátkem liturgického roku.
Jistě najdeme spousty dalších symbolů, postav, zvyků, které neodmyslitelně
patří k této době. Ovšem toto vše by se dnes nemělo brát jako něco automatického, co přijde jednou za rok, má podobnou proceduru a po čase zase na rok
zmizí. Měli bychom se zamyslet nad pravým významem celé doby adventní
a aspoň na okamžik se v této uspěchané době zastavit a prožít ji. Na viděnou
na rorátech!

NAŠE POZVÁNÍ PRO VÁS
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Jako každý rok se po bohoslužbách setkáme též ke společné modlitbě na některých hřbitovech. V sobotu 29.10. v 15:15 hodin v Rudici, v neděli 30.10.
ve 14:30 hodin v Blansku, v 16:30 hodin v Ježkovicích. Srdečně zveme.
EKUMENICKÁ MODLITBA
Již několik let se v Blansku setkáváme ke společné modlitbě s křesťany
z ostatních blanenských církví. Ekumenická, moderovaná modlitba se koná
každý první čtvrtek v měsíci v 17:45 hodin (tj. nyní 3. 11. 2016) v hale přízemí
blanenské radnice, městského úřadu na nám. Svobody č. 3. Srdečně zveme
a prosíme o podporu.

POŽEHNÁNÍ NOVÉHO KALICHA A CIBORIA
V NEDĚLI 20. LISTOPADU
O slavnosti díkůvzdání za úrodu, nám bratr farář představil nové Ciborium,
schránku na hostie, která bude v blanenském svatostánku.
Je darem manželů Hubálkových. Rada starších se rozhodla k Ciboriu pořídit i nový kalich. Na svátek Ježíše Krista Krále 20.11. 2016 v 9:00 hodin
prožijeme slavnost požehnání těchto nových liturgických předmětů. Věříme,
že u toho nebudete chybět!
SVATEBNÍ VERNISÁŽ
V neděli 20. listopadu 2016 se bude při bohoslužbách konat vernisáž svatebních
oznámení a fotografií ze svatebních obřadů uskutečněných v našich farnostech
v tomto roce. Bude to zajímavá podívaná!!!
FARNÍ SILVESTR V NEDĚLI 20. 11. 2016 V RUDICI.
Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej připravujeme, jako Silvestr. Svět kolem nás slaví poslední den v roce – Silvestr
31.12. každý rok, se vším všudy. My, jako křesťané, máme ještě jeden konec
roku tj. toho liturgického. Slavnost Ježíše Krista Krále. Tradičně pojede autobus, který vás sveze ze všech obcí do Rudice. Nejprve prožijeme bohoslužby
ve 14:00 hodin v kapli sv. Barbory. Potom se vydáme do místního dělnického
domu, kde nás čeká bohatý program. Bude hrát a zpívat kapela Nota Bene
z Černé Hory, tombola. Věci duchovní, přátelské, společenské a občerstvovací
budou v souladu! Udělejte si určitě čas a přijďte i jeďte!
SPOLEČNÉ VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ V BLANSKU
Srdečně vás zveme v pátek 25. 11. 2015, po bohoslužbách, v 18:30 hodin.
Podložky na věnec a ozdoby si přineste, chvojí budeme mít zajištěné. Připravují
členky rady starších, občerstvení kostelník…
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
O první neděli adventní 27. 11. 2016 začínáme nový liturgický rok. Letos bude
našim průvodcem evangelista Matouš. Přineste si sebou na bohoslužby svoje
domácí adventní věnce na požehnání. Nezapomeňte!
SVÁTOST POKÁNÍ A VEŘEJNÁ ZPOVĚĎ
Na první adventní neděli (27. 11. 2016) bude vysluhovaná, při všech bohoslužbách, svátost pokání s veřejnou zpovědí. Vstupujeme do doby kající přípravy
na slavení vánočního tajemství. Nejlepší příprava, je příprava čistého nitra.
Připravme se a prožijme čas vnitřní posily a obnovy.

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU
Připravujeme pro vás, biblické hodiny v Blansku. Biblické hodiny se konají
každé úterý v 17:30 hodin ve farní kanceláři. Při biblických hodinách se
vracíme k biblickým textům uplynulé neděle. Probíráme jejich širší souvislosti.
Věnujeme se zvláště prvnímu a druhému biblickému čtení.
Překonejte ostych a přijďte. Srdečně všechny zveme.
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci listopadu se sejdou rady starších na svém jednání:
- v pondělí 14.11. v 18:30 hodin v Blansku
- ve středu 16.11. v 18:30 hodin ve Vyškově.
Zveme k účasti.
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU
Začínáme přípravy pro snoubence na svátost manželství, kterou si darují
v příštím roce. Setkáváme se v úterý v 19:30 hodin. (Začínáme 15. 11.2016)
SETKÁVÁNÍ PŘÍPRAV DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v příštím roce 2017
o Velikonocích. Setkáváme se v úterý v 18:30 hodin. (Začínáme 15.11.2016)

PROŽILI JSME
PRVNÍ ŘÍJNOVÁ NEDĚLE V BLANSKU
Na neděli 2. 10. 2016 Blansku jsme připravili poslední zahradní slavnost
v letošním roce. Nejprve jsme společně prožili bohoslužby. Krásná výzdoba
byla dílem z darů farníků, zahradníka Františka Kopřivy. V sobotu 1.10.
po skončení svatebního obřadu ji v kostele připravili sestra Alena Ševčíková a kostelník Jan Nečas s manželkou. Při bohoslužbách bratr farář pokřtil
malého Davídka Pozidise, prvorozeného syna manželů Pozidisových, které
přesně před rokem sezdával. Představil nám také nové ciborium, schránku
na hostie, která bude v našem svatostánku.
Rada starších připravila, hned po bohoslužbách, setkání na zahradě u kostela. Pro děti dlabání dýní, pro dospělé posezení a pro všechny občerstvení.
Liduška nám krásně hrála na harmoniku. Rozcházeli jsme se těsně před
polednem. Jsme vděční, že naše snaha nevyzněla na prázdnou a vložená
práce nebyla marná. Našli se ochotní lidé naše pozvání přijmout. Děkujeme

a věříme, že i další setkání se bude líbit. Rádi bychom tímto poděkovali všem
ochotným připravovat pohoštění na všechny zahradní slavnosti v tomto roce..
Pán Bůh zaplať.
Blažena Jabůrková

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE
KÁLEB, TŘETÍ DÍL S NÁZVEM:
„Generace pouště“.
Biblická čtení: Numeri 14:1–5; Numeri 32:7–11; Matouš 11:16–26
„Celá pospolitost izraelitů však křičela, aby je ukamenovali. Vtom se všem
Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva.“ Numeri 14,10
Stalo se vám někdy, že jste byli za svou dobrou snahu po zásluze „odměněni“ od těch, kterým jste se snažili pomoci a na nichž vám skutečně záleží? Je
celkem dobře známým faktem, že nejhorší konflikty vznikají právě mezi těmi,
kterým jde o stejnou věc a kteří k sobě mají blízko. Nejbolestnější konflikty
jsou pak s těmi, kdo jsou nám nejblíže, s naší rodinou, přáteli, s lidmi u nichž
bychom něco takového nečekali.
Jak se asi musel Káleb cítit, když se proti němu obrátili všichni jeho přátelé
a soukmenovci a chtěli ho i s Jozuem za jejich slova ukamenovat? Oba byli

předáky a významnými lidmi ve svých kmenech i rodinách. Přesto se nedočkali
reakce, kterou očekávali. V 55. Žalmu bychom našli popis podobné situace
a pocitu, který asi mohli mít.
Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná
ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl, jsi to však ty, člověk jako já,
můj druh a přítel! (Žalm 55:13–14)
Přesto se stejnými lidmi Káleb prožil dalších 40 let a ovlivnil i jejich děti,
novou generaci, která již vstupovala do zaslíbené země s jinou mentalitou
– kálebovskou. Musel být mužem odpuštění a smíření a nejinak i Kálebové
současnosti.
ZRÁNÍ VE VÍŘE. TŘETÍ DÍL: „Lektorská služba“.
Tím, kdo čte v rámci bohoslužby z Písma svatého, nemusí být nutně jenom

kněz. V křesťanských církvích dochází už delší čas k návratu k praxi rané
církve, kdy byla běžná funkce lektora. V husitské církvi se při četbě z Písma
svatého uplatňují jako lektoři laici včetně mládeže a dětí. Vydání Liturgie podle
K. Farského z roku 1960 s touto službou laiků ještě nepočítalo, naproti tomu liturgické pokyny z roku 1992 s lektorskou službou již počítají. Měli by to být samozřejmě lidé pokřtění a nejlépe ti, kteří se vzdělávají při biblických hodinách.
Při veřejném předčítání z Bible je potřeba dbát na odpovídající srozumitelný
přednes a vhodný oblek, kterým se viditelně vyjadřuje úcta k Božímu slovu.
V pravoslavné liturgii čte ze Žaltáře a z knihy Apoštol žalmista, z Evangelia
kněz nebo jáhen.

Stejně tak v římskokatolické církvi se na mši podílí žalmista nebo zpěvák
(kantor) a lektor, který čte z lekcionáře. Z evangeliáře smí předčítat jen jáhen
nebo kněz. Můžeme si položit otázku, zda mohou předčítat laici evangelium
při bohoslužbě Církve československé husitské. Z hlediska obecného kněžství není zde teologické zdůvodnění proti této možné, i když asi v našich
sborech ojedinělé, praxi. Jestliže laik - kazatel čte zcela běžně evangelium
při různých pobožnostech, pak není důvod, proč by nemohl číst evangelium v rámci liturgie. V pokynech je však uvedeno, že evangelium v Liturgii podle patriarchy Farského čte duchovní, tedy jáhen, kněz nebo biskup.
Přihlaste se, všichni ochotní, rozmnožte řady našich lektorů, kteří se střídají
při čtení prvního textu ze Starého zákona a druhého textu z epištol při každých
bohoslužbách. Nebojte se, nestyďte se!

Modli se za svou smrt
To nejtěžší je správně zemřít.
Je to zkouška, jíž nikdo neunikne.
Modli se o sílu pro tuto zkoušku...
Dag Hammarskjöld (1905–1961)
švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník OSN

Naši předkové považovali modlitbu za „šťastnou hodinku smrti“ za normální
a nutnou součást života. Je to jistě užitečné i pro nás.
Modlitba za svou smrt
V Brooklynu ve škole apoštola Pavla nás sestry jako malé chlapce učily modlitbu za milost šťastné smrti. Byla to pro nás tehdy divná modlitba. Vždyť jsme
byli tak mladí a tak daleko od všeho „smrtelného“. Ale léta přešla a sestry tu
už nejsou...
Že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě. Kde a kdy to bude – to
ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě. Poté co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu,
kterým nás volá do své milující náruče.
Bože, nevím den ani hodinu,
kdy mne zavoláš, dopřej mi ale,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven
vstoupit do Tvé šťastné náruče. Amen.
Mychal Judge OFM (1933–2001)
Kaplan newyorských hasičů, jenž zahynul
při teroristickém útoku 11. 9. 2001

MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání
zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím
a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný
čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete
se kdykoliv v jinou hodinu. Inspirujte se modlitbami, které máme v kancionálu
nebo vlastními slovy. Každý měsíc bych vás chtěla poprosit, připojujme i společné
modlitební úmysly. Budu se snažit je zde pro nás připravovat. Když mi pošlete svoje
prosby, budu moc ráda. S vámi na vyškovsku se vidím na bohoslužbách, můžete mi je
předat osobně, vy na blanensku můžete svoje modlitební úmysly poslat po bratru faráři.

 Modleme se, za vztahy mezi generacemi v našich církvích.
 Modleme se za generaci, která ztratila invazí „spojeneckých“ vojsk a dobou
normalizace mnoho ze svých životních příležitostí a je v současnosti jednou
z nejuzavřenějších vůči evangeliu.
 Modleme se za právo a spravedlnost v naší zemi.
 Modleme se za učitele a ty, kdo ovlivňují největší měrou další generace.
 Modleme se za lidi, kteří kolem nás padají pod svým selháním, zklamáním
nebo beznaději.
 Modleme se za Izrael
 Modleme se za lidi bez domova.
 Modleme se za šťastnou hodinku své vlastní smrti a vzkříšení a obrácení
lidí kolem sebe k Ježíši, dokud je čas…
Amen.

BOHOSLUŽBY V LISTOPADU 2016
Sobota

29.10.

Neděle

30.10.

Text evangelia: Lukáš 19,1-10
Zpíváme píseň: 23,121

Úterý – Všech svědků a
mučedníků Páně

1.11.

Text evangelia: Lukáš 10,1-9
Středa – Věrných zesnulých

2.11.

Pátek

4.11.

Sobota

5.11.

Text evangelia: Lukáš 12,20-40

Neděle

6.11.
dopoText evangelia: Lukáš 20,27-40 ledne

Zpíváme píseň: 147, 21, 583

14:00
16:00
17:30
8:00
9:00
10:45
13:00
14:15
15:45
17:00
14:00
16:30
17:30
19:00
16:00
17:30
17:30
13:00
14:30
18:00
7:45
8:00
9:00
10:45

Rudice
Blansko
Ruprechtov
Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Vítějeves
Blansko
Blansko
Brťov
Křtiny
Blansko
Blansko
Blansko
Rudice
Lysice
Boskovice
Blansko
Blansko
Brťov

Kaple sv. Barbory
Svatební obřad
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor dr. Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sakristie Poutního kostela
Dřevěný kostel
Dřevěný kostel
Svatební obřad
Kaple sv. Barbory
Obřadní síň obecního úřadu
Evangelický kostel
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně

13:00
14:15
15:45
Zpíváme píseň: 147, 21, 583
17:00
18:30
11.11.
17:30
Pátek
12.11. 14:00
Sobota
13.11. 8:00
Neděle
9:00
10:45
Text evangelia: Lukáš 21,5-19
Zpíváme píseň: 39, 185
14:00
16:00
17:00
17.11. 13:00
Čtvrtek
18.11. 17:30
Pátek
19.11. 14:00
Sobota
20.11. 8:00
Neděle
9:00
Text evangelia: Lukáš 23,33-43
odpoledne
Zpíváme píseň:255,157
25.11. 17:30
Pátek
26.11. 14:00
Sobota
27.11. 7:45
Neděle – 1. adventní
8:00
Svátost pokání a veřejná
9:00
zpověď
10:45
Text evangelia: Matouš 24,37-44
13:00
Zpíváme píseň: 203,206
14:15
15:45
17:00
17:30

Neděle

6.11.
odpoText evangelia: Lukáš 20,27-40 ledne

Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Švábenice
Blansko
Rudice
Blansko
Blansko
Brťov
Vítějeves
Ruprechtov
Račice
Blansko
Blansko
Rudice
Blansko
Blansko
Rudice
Blansko
Rudice
Boskovice
Blansko
Blansko
Brťov
Rousínov
Vyškov
Ježkovice
Račice
Blansko

Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Obřadní síň obecního úřadu
Obřadní síň obecního úřadu
Sbor Páně
Svatební obřad
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Farní silvestr
Dřevěný kostel
Kaple sv. Barbory
Evangelický kostel
Kaple sv. Rodiny Senior centrum
Dřevěný kostel
Kaple Marie matky Páně
Sbor Cyrila a Metoděje
Sbor Dr. Karla Farského
Kaple u hřbitova
Sbor Páně
Dřevěný kostel

Nakonec vtip pro zasmání:
Pan farář zkouší všechno možné snaží se, ale lidé do kostela stejně nechodí. V létě,
když teploměr na slunci šplhá ke 40 stupňům, se někteří vymlouvají, že v kostele
je už moc horko, tak tam nemohou chodit…
Proto farář přibíjí na dveře kostela plakát: Je vám horko? Jen počkejte, v pekle to
bude ještě horší.
Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty.
Kontakt: telefon na farní úřad 606702768, e-mail: fararmartin@seznam.cz;
www.drevenykostelik.cz www.kostelyvyskovsko.hu.cz www.fararmartin.digiinfo.eu
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300 ; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369/0800

